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So, the objective of the research is to substantiate the effectiveness of the harvesting of ensilage fodder mixed with green 

mass grass-legume mixture which includes triticale vetch. 

According to the objective the following tasks were set:  

– to examine the chemical composition, nutritional value of haylage mass in different ratios for silage; 

– to determine the content of organic acids of haylage mass of triticale and vetch mixture; 

– to give organoleptic assessment of silage fodders mixed with green mass grass-legume mixture. 

Experimental work was conducted in the educational farm "Trofimova" Ovidiopil district of Odessa region. Laboratory 

studies on organoleptic and chemical composition of haylage were performed in the Yampolsk laboratory of veterinary medi-

cine in Vinnytsia region. 

During the research it was studied the optimal ratio of components of triticale in the mixture with vetch in haylage, en-

suring maximum yield of nutrients per unit area.  

As the basic component during silage harvesting we used green mass grass-legume mixture which includes triticale 

vetch. Filled laboratory glassware was opened after 210–220 days of keeping then nutritional study of organoleptic character-

istics and chemical composition of haylage was conducted. 

Chemical analysis of canned fodder green mass of triticale and vetch mixture collected in the flowering stage showed 

that the highest amount of protein, fat, calcium, carotene and less fat is stored in clean winter vetch crops compared with a 

pure crops of winter triticale. 

Mixed crops with the use of triticale contain protein and carotene in 1.5–2.0, phosphorus and calcium in 1.5–3 times 

more and fiber 10–20 % less than in pure triticale. Increasing the ratio of triticale to vetch it is noted some reduction in pro-

tein and carotene. Most high-quality haylage is received by the ratio triticale to vetch 50:50 60:40 %. These mixtures contain 

the maximum amount of digestible protein per kilogram of fodder. 

The results of organoleptic assessment and chemical analysis of the content of free acids showed that pure legume hay-

lage with vetch fermentation processes occur slowly pH of haylage is high 5.6–5.8 at humidity 47–50 %. 

Organic acids where 30–33 % are acetic accumulate in haylage. At this humidity anti nutrients of vetch are inhibited.  

In grain-vetch haylage at 48–53 % moisture fermentation processes were more intense. 65–71 % of lactic acid, 27–29 % 

acetic acid and 0.22–0.24 % of butyric acid were accumulated in the fodder.    

Thus, the above data on quality characteristics and nutritive value of triticale-vetch haylage mixture allow to prove that 

this fodder can be used for feeding cattle. 
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ЗА ВІДГОДІВЛІ МОЛОДНЯКУ ВЕЛИКОЇ РОГАТОЇ ХУДОБИ 
 

Наведено теоретичні та експериментальні матеріали використання мікробних консервантів у технології заготівлі 

кукурудзяного силосу. Охарактеризовано основні переваги консервантів та перспективи їх використання. 

Встановлено, що біологічний консервант 11С33 у дозі 1 г/т за силосування кукурудзи у фазу молочно-воскової 

стиглості зерна сприяє кращому збереженню поживних речовин корму, а згодовування кукурудзяного силосу у 

складі господарського раціону вірогідно підвищує середньодобові прирости бичків за зменшення витрат кормів на 

виробництво продукції. 

Застосування мікробного препарату під час силосування кукурудзи дозволило знизити витрати кормів на 1 кг 

приросту живої маси бугайців на 6,07 %. 
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Постановка проблеми. Вирішення проблеми продовольчої безпеки, зокрема достатнього 

забезпечення населення України високоякісними, екологічно чистими продуктами харчування 

тваринного походження, можливе лише за умови створення повноцінної стабільної кормової 

бази для галузі тваринництва, раціонального використання земельних ресурсів, енергозбере-
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ження та охорони навколишнього середовища. При цьому виключно важливе значення набу-

вають наукові розробки щодо підвищення якості, ефективності використання силосу, сінажу, 

які нині в складі раціонів великої рогатої худоби займають за енергетичною поживністю 40– 

50 %, а іноді й більше. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Силосування вже давно набуло важливого 

значення в системі кормовиробництва, і доведено, що за кормовою цінністю силос мало пос-

тупається зеленому корму, зберігаючи велику частину поживних речовин. Хоча, загальнові-

домо, що за недотримання технології силосування сумарна кількість втрат поживних речовин 

може бути високою [1]. 

Зниження класу якості кормів призводить до втрати всіх поживних речовин і в першу чергу 

протеїну, цукру, каротину і вітамінів, внаслідок чого змінюється співвідношення поживних ре-

човин в кормах, знижується їх споживання та перетравність. Концентрація перетравних пожив-

них речовин в одиниці сухої речовини корму може зменшуватися до 40 %.  

Використання низькоякісних кормів різко підвищує витрати енергії на фізіологічні функції 

організму і знижує ефективність використання її на синтез м’яса. У результаті продуктивність 

тварин знижується, а витрати кормів на одиницю продукції зростають у 1,5–2 рази [2]. 

У зв’язку з цим, використання нових консервантів для силосування зеленої маси є актуаль-

ною проблемою і в наш час. Підвищенню збереження і якості силосу сприяють різні консерва-

нти, які наразі використовуються у невеликих кількостях [3, 4, 6]. 

На сьогодні велика увага у господарствах України приділяється біологічним консерван-

там, які мають властивості стабілізувати та зберігати поживні речовини у силосованих кор-

мах [5]. Одним з таких консервуючих засобів є біоконсервант 11С33, компанії DuPont 

Pionеer, що є бактеріальним концентратом з вмістом у складі різних штамів молочнокислих 

бактерій. 

Безперечно, силос, консервований за допомогою мікробних заквасок, більшою мірою забез-

печує кормові потреби тварин, а силосування відповідає вимогам охорони праці та захисту на-

вколишнього середовища і при цьому є найбільш економічно ефективним. Заготовлений таким 

способом силос переважає за якістю продукцію, отриману з використанням хімічних консерва-

нтів [6]. Крім того, молочнокисле бродіння є найбільш економним енергетично, тому що за 

розкладання одного кілограму цукру (3760 ккал) до молочної кислоти утворюється 3615 ккал 

(втрачається 4 % енергії), в той час як перетворення цукру в оцтову кислоту дає 15 %, а в мас-

ляну – 24 % втрат енергії. 

Однак даних щодо застосування нового біологічного консерванту під час заготівлі кукуру-

дзяного силосу та його використання у раціонах бичків на відгодівлі в доступній літературі ма-

ло і вони потребують більш детального вивчення. 

Метою роботи було вивчення впливу згодовування кукурудзяного силосу, заготовленого з 

використанням мікробного консерванту 11С33, на відгодівельні показники молодняку великої 

рогатої худоби. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили у приватному сільськогоспо-

дарському підприємстві «Гейсиське» Ставищенського району Київської області.  

Перед проведенням дослідів було заготовлено два види кукурудзяного силосу: один без ви-

користання консервантів (контроль), інший – з використанням силосної закваски компанії 

DuPont Pionеer (інокулянт 11С33). 

Для вивчення відгодівельних показників було відібрано 24 бички-аналоги, з яких сформу-

вали дві групи тварин (контрольну і дослідну). 

Результати досліджень та їх обговорення. Аналізуючи показники живої маси бугайців за 

вирощування, слід зазначити, що на початок досліду тварини контрольної і дослідної груп за 

живою масою суттєво не відрізнялися між собою. У наступні вікові періоди відмічена певна 

перевага бугайців дослідної групи над аналогами контрольної групи. 

За результатами аналізу показників живої маси бугайців української чорно-рябої молочної 

породи у різні вікові періоди (табл. 1) встановлено, що тварини дослідної групи, починаючи з 

9-місячного віку, переважали контрольних аналогів.  

Тварини дослідної групи у віці 12 та 15 міс. статистично вірогідно (Р<0,05) мали на 12,7 та 

17,3 кг більшу живу масу, ніж їх ровесники з контрольної.  
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Таблиця 1 – Зміни живої маси бугайців у процесі вирощування, кг, 
Х

SХ   

Показник 
Група 

контрольна (n=12) дослідна (n=12) 

Жива маса на початок досліду 198,6±3,43 203,2±3,75 

9 міс. 268,1±3,78 276,2±3,59 

12 міс. 334,1±4,11 346,8±3,81* 

15 міс.  399,6±3,62 416,9±4,35* 

Витрати кормів на 1кг приросту живої маси, 

МДж ОЕ 
80,49 75,60 

± до контролю, % - -6,07 

Примітка. * – Р<0,05. 

 

Таким чином, застосування у годівлі бугайців кукурудзяного силосу, заготовленого з вико-

ристанням мікробного препарату 11С33, забезпечує збільшення живої маси за період вирощу-

вання до 15-місячного віку на 4,3 % (Р<0,05). 

Витрати кормів на 1 кг приросту живої маси були нижчими у бугайців дослідної групи на 

6,07 % порівняно з аналогами контрольної групи. 

Оцінюючи інтенсивність росту тварин у процесі вирощування, слід зазначити, що серед-

ньодобові прирости живої маси піддослідних бугайців мали свої особливості (табл. 2).  

Аналізуючи динаміку середньодобових приростів бугайців української чорно-рябої молоч-

ної породи, встановлено, що за період до 9-місячного віку бугайці піддослідних груп за інтен-

сивністю росту суттєво не відрізнялися між собою, хоча тенденція її підвищення спостерігалася 

у тварин, які отримували силос, заготовлений з мікробним інокулянтом (дослідна група).  
 

Таблиця 2 – Динаміка середньодобових приростів живої маси бугайців, г 

Вік, місяці 

Група 

контрольна  

(n=12) 

дослідна 

(n=12) 

Х
SХ   

Х
SХ   

± до контрольної 

групи, % 

6–9 772±12,2 811±12,6* 5,05 

9–12 733±12,6 784±10,9* 6,95 

12–15 728±11,8 779±12,2* 7,00 

6–15 744±10,3 791±12,5* 6,31 

Примітка. * – Р<0,05. 
 

Згодовування силосу, заготовленого з використанням мікробного консерванту, вірогідно під-

вищувало інтенсивність росту бугайців дослідної групи у віці 6–9 міс. на 5,05 %, 9–12 міс. – на 

6,95 %, 12–15 міс. – на 7,00 % (Р<0,05) порівняно з ровесниками контрольної групи.  

За період від 6- до 15-місячного віку бугайці української чорно-рябої молочної породи дос-

лідної групи за показником середньодобових приростів переважали бугайців контрольної групи 

на 6,31 % (Р<0,05). 

Підвищення інтенсивності росту бугайців, очевидно, пройшло за рахунок кращого збере-

ження поживних речовин в силосній масі та їх перетравності. 

Висновок та перспективи подальших досліджень. Таким чином, біологічний консервант 

11С33 у дозі 1 г/т за силосування кукурудзи у фазу молочно-воскової стиглості зерна сприяє 

кращому збереженню поживних речовин корму, а згодовування кукурудзяного силосу у складі 

господарського раціону вірогідно підвищує середньодобові прирости бичків за зменшення ви-

трат кормів на виробництво продукції. 

Перспективою подальших досліджень є вивчення впливу згодовування кукурудзяного силосу, 

обробленого мікробним препаратом 11С33, на перетравність поживних речовин та їх засвоєння. 
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Эффективность использования силоса, консервированного микробным инокулянтом при откорме моло-

дняка крупного рогатого скота 

B. Mahanna, А. П. Загородний, С. В. Чернюк, О. О. Чернявский 

Приведены теоретические и экспериментальные материалы использования микробных консервантов в техноло-

гии заготовки кукурузного силоса. Охарактеризованы основные преимущества консервантов и перспективы их ис-

пользования. 

Установлено, что биологический консервант 11С33 в дозе 1 г/т при силосовании кукурузы в фазе молочно-

восковой спелости зерна способствует лучшему сохранению питательных веществ корма, а скармливание кукуруз-

ного силоса в составе хозяйственного рациона достоверно повышает среднесуточные привесы бычков при уменьше-

нии затрат кормов на производство продукции. 

Применение микробного препарата во время силосования кукурузы позволило снизить затраты кормов на 1 кг 

привеса живой массы бычков на 6,07 %. 

Ключевые слова: кормопроизводство, микробные закваски, силос, консервант, инокулянт, привес живой мас-

сы, рацион. 
 

Corn silage efficiency with the microbial inoculant using in the young stock fattening 

B. Mahanna, A. Zahorodnii, S. Chernyuk, O. Chernyavskyy 

Solving the problem of food security, including adequate provision of Ukraine's population with quality, ecologically 

clean food products of animal origin is possible only if the creation of a full stable fodder for the livestock industry, rational 

use of land resources, energy conservation and environmental protection. In this concern an important place is given to the 

scientific investigations in order to increase the quality, effective use of silage, haylage which are now in the composition of 

the diet of cattle occupy on nutritional power 40–50 % and sometimes more. 

Silage has long occupied a firm place in the feed production and proved that the feeding value of silage yields little 

green forage, retaining most of the nutrients. While it is no secret that non-compliance with the total number of technologies 

silage nutrient losses can be high.  

The use of low-quality forages dramatically increases energy consumption on the physiological functions of the body 

and reduces the efficiency of the meat synthesis. As a result of reduced animal productivity and feed costs per unit increase 

1.5–2 times. 

In this regard, the use of new preservatives for silage green mass is an urgent problem for today. Improve the quality of 

silage preservation and promote various preservatives that are currently used in small quantities.  

Currently, much attention is paid in the farms of Ukraine to biological preservatives that have properties to stabilize and 

preserve the nutrients in the silage fodders. One of such preserve means is biopreservative 11S33, DuPontPioneer company, 

which is a bacterial concentrate containing in its composition different strains of lactic acid bacteria. 

However, there are few data in the available literature on the use of new biological preservative in harvesting corn silage 

and its use in diets of calves for fattening and they need to be studied in deep. 

The objective of the research was to investigate the impact of feeding corn silage harvested using microbial drug 11S33 

on fattening performance of young cattle. 

Studies conducted in the private agricultural enterprise "Heysyske" Stavyshche District, Kyiv Region.  

Before the experiments there were harvested two types of corn silage: one without preservatives (control), the other – 

with the use of silage ferments DuPontPioneer (inoculant 11S33). 

To study the fattening parameters were selected bulls-24 counterparts, two groups of animals were formed (control and 

experimental). 
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Analyzing the nature of the changes of live weight of calves at cultivation it should be noted that at the beginning of the 

experiment, the animals from the control and experimental groups in body weight were not significantly different. In subse-

quent age periods marked a definite advantage over the bulls from experimental group and control group counterparts. 

The analysis of indicators of live weight of calves of Ukrainian Black and White dairy cattle at different ages it was 

found that animals from the research group ranging from 9 months of age dominated by analogue control. 

Animals from the research group at 12 and 15 months statistically significantly (P < 0.05) were 12.7 kg and 17.3 kg of 

live weight more than their peers in the control group. 

Thus using silage in feeding bulls harvested with microbial drug 11S33 provides increasing live weight for the period of 

growing by 15 months of age by 4.3 % (P < 0.05). 

The cost of feed for 1 kg increase in body weight were lower in the experimental group of calves at 6.07 %, compared to 

the control group counterparts. 

Assessing the rate of growth in the growing animal it should be noted that the average daily live weight of calves had 

their experimental features. 

Analyzing the dynamics of average increases bulls of Ukrainian Black and White dairy breeds it was found that in the 

period up to 9 months of age calves from the experimental group according to the intensity of growth did not significantly 

differ among themselves, although the trend of increase occurred in animals fed silage procured from microbial inoculants 

(research group). 

Feeding silage harvested using microbial drug 11S33 significantly increased the rate of growth of calves from the re-

search group in 6–9 months at 5.05% in 9–12 months on 6.95 % in 12–15 months on 7.00 % (P < 0.05) compared with their 

peers in the control group. 

During the period from 6 to 15 months bulls of Ukrainian Black and White dairy cattle from the research group in terms 

of average daily increments bulls dominated the control group on 6.31 % (P < 0.05). 

Increasing the intensity of bulls growth apparently passed through better conservation of nutrients and their digestibility. 

Thus, biological preservative 11S33 at a dose of 1 g / t in the silage corn in the phase of milky ripeness of grain 

contributes to better preserve nutrients feed and feeding corn silage, in the commercial diet significantly increases average 

daily gain of calves while reducing the cost of feed for production products. 

The prospect of further research is to study the impact of feeding corn silage fed with microbial drug 11S33, the 

digestibility of nutrients and their absorption. 

Key words: forage production, microbial ferment, silage preservative inoculant, the increase in body weight, diet. 
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ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ ПОРОСЯТ ЗА ВИКОРИСТАННЯ  

КОМБІКОРМУ ІЗ ВМІСТОМ ТРЕОНІНУ 
 

Годівлю поросят у віці від 61 до 90 діб проводили повнораціонним комбікормом для поросят живою масою 20–40 кг, 

в якому норму концентрації Кальцію знижено із 10 до 7 г, Фосфору – із 8 до 5 г і вмістом 6 г треоніну, норму якого визна-

чено згідно з рекомендованим оптимальним співвідношенням незамінних амінокислот у раціонах свиней, % до лізину. 

Встановлено, що використання повнораціонного комбікорму для поросят живою масою 20–40 кг з мінімальною 

нормою концентрації Кальцію і Фосфору та вмістом треоніну забезпечує підвищення живої маси поросят у віці від 

61 до 90 діб із 20 до 40 кг за середньодобового приросту 670 г та конверсії 2,1 кг комбікорму на 1 кг приросту поро-

сят, згідно з ДСТУ 4124-2002, ці показники складають 18,5 кг, 35,5 кг, 570 г і 2,5 кг відповідно. 

За результатами проведених досліджень зроблено висновок, що використання такого повнораціонного комбіко-

рму для поросят позитивно впливає на продуктивні якості поросят у віці від 61 до 90 діб, забезпечує високу ефекти-

вність використання комбікорму, дає змогу оптимізувати амінокислотне живлення свиней, є одним із суттєвих пока-

зників якості повнораціонного комбікорму та надійною основою щодо вдосконалення рецептури виробництва ком-

бікормів для різних вікових і продуктивних груп свиней. 

Ключові слова: годівля поросят, повнораціонний комбікорм, БВМД, лізин, метіонін, триптофан, треонін, Каль-

цій, Фосфор, конверсія комбікорму. 
 

Постановка проблеми. Біологічна повноцінність протеїну зумовлена наявністю в його 

складі у визначених кількостях і співвідношенні незамінних амінокислот. Нестача будь-якої із 

10 незамінних амінокислот, навіть у разі надлишку перетравного протеїну в раціонах, призво-

дить до порушення азотистого обміну, затримки росту і зниження відтворної здатності свиней.  

У нормах годівлі свиней наведено потребу всіх статево-вікових груп тварин у протеїні, а також 

у критичних незамінних амінокислотах: лізині, метіонін+цистині, триптофані й треоніні [10]. 
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